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Fendt 516 Vario aan de tand gevoeld

De standaard
De Fendt 500 Favorit was van 1994 tot 2000 op de markt. De
herintroductie als Vario was in 2012. Met zijn hoge vermogen,
doordachte cvt, slimme elektronica en luxe cabine is de 516
voor andere merken de standaard. Toch zijn er ook minpuntjes.

Scan de foto en bekijk de extra’s
Voor uitleg, zie pagina 37
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e 516 is met nominaal 114 kW
(155 pk) het sterkste model van
de 500-serie. De trekker springt
vooral in het oog met zijn blitse
koplampen en de voorruit die doorloopt tot in
het dak. Dat biedt een goed blikveld bij voorladerwerk. Los daarvan is de 516 vooral herkenbaar als Fendt. Wie eenmaal het product uit
Marktoberdorf kent, rijdt er zo mee weg. Maar
voor een nieuwkomer werpt de trekker drempels op. Vooral via de Vario. Wie de 516 tot in
detail wil doorgronden kan aan de slag met de
202 pagina’s van de bedieningshandleiding en
de 333 pagina’s van de Vario-terminal. Wie
zich die eigen maakt heeft aan de Fendt een
geniaal slimme trekker.
Het standaard beeldscherm meet 7 inch. Het is
te bedienen als touchscreen, maar ook met een
knoppenpakketje. Als optie is er een scherm
van 10,4 inch. Daar passen ook twee camerabeelden en een plattegrond van het perceel op.

Cabine-consequenties
De keuze voor een voorruit die doorloopt tot
in het dak betekent dat er daar geen ruimte is

Kosten Fendt 516 Vario
over 8 jaar bij 500 draaiuren/jaar
Bruto-aanschafwaarde
€ 189.116
Nettowaarde geschat -30% € 132.381
Restwaarde na 8 jaar 40% € 52.952
Afschrijving totaal
€ 79.429
Afschrijving per jaar
€
9.929
Afschrijving per draaiuur
€ 19.86
Renteverlies per jaar:
5% gemiddeld geïnvesteerd vermogen
(132.381 + 52.952) : 2 à 5% €
4.633
Per draaiuur
€ 9,27

voor verwarming en ventilatie. Alle lucht
(warm of koud) komt uit de stuurconsole en
het hoofd registreert dat dus minder direct.
De cabine is bovengemiddeld breed; de hoeveelheid ruimte in lengte en hoogte is normaal.
De zit in de veelzijdig (deels elektrisch) verstelbare luchtgeveerde Grammer is goed, ook ten
opzichte van stuur en pedalen. De bijrijder kan
eveneens goed zitten. Het rondomzicht is in

De Vario is nog
steeds één van de
betere traploze
transmissies
grote lijnen goed. Het zicht op de voorwielen
en op de fronthef ondervindt wat hinder van de
brede motorkap. Bij de geopende achterruit
moet je erom denken dat je die niet met een
veldspuit in de hef aan barrels drukt. Naar de
bediening van de wisser op die ruit is het even

Motor en brandstof

++/++

zoeken. Het koelvak linksachter heeft een uitschakelbare koeling. Er is relatief weinig
opbergruimte voor wat grotere zaken.

‘Kwaliteit betaalt zichzelf’
Jacob Lambers weet dat een Fendt bruto (en ook netto) fors duurder is dan
een ander merk. Maar hij weet ook dat hij bij inruil een goede prijs krijgt en
dat hij al vele jaren comfortabel en slagvaardig met Fendt werkt. “Efficiëntie is
– ook wat brandstofverbruik betreft – moeilijk in cijfers hard te maken, maar
voor mij is het gewoon meerwaarde. Kwaliteit betaalt zichzelf.”
Lambers (62) boert in het Groningse Borgercompagnie op een 100 hectare
groot akkerbouwbedrijf. Het veldwerk en de machines doet hij grotendeels
samen met collega Groenewold, die op 200 hectare boert en ook Fendt rijdt.
De bouwplannen bestaan voor de helft uit fabrieksaardappelen. De 516 van
Lambers is anderhalf jaar oud en maakt zo’n 1.200 uur per jaar. Lambers heeft
ook nog een 395 GT die vooral verzorgingswerk doet. De 516 Vario is voorzien
van een Fendt-voorlader waarmee hij vooral stro laadt. De hoge voorruit is
dan handig. Lambers koos voor een viercilinder vanwege de wendbaarheid en
het geringe gewicht. Ook koos hij de oliepomp van 160 l/min. Van het wendakkermanagement maken hij een z’n beide zzp’ers veel gebruik. Lambers
vindt de elektronica nu makkelijker dan op zijn vorige 400, maar hij erkent dat
je voor een Fendt veel tijd moet nemen om alle mogelijkheden te doorgronden. De regeling via isobus van de veldspuit loopt via een monitor van
Trimble, omdat het via de monitor van Fendt niet optimaal werkte.

Puike transmissie
De eerste hydromechanische traploze transmissie kwam zo’n 25 jaar geleden van Fendt.
Dat is nog steeds merkbaar. De Vario is in alle
opzichten doorwrocht. De snelheid is zowel
via de rijhendel als via het rijpedaal (voetgas)
te regelen. De felheid van accelereren en
afremmen is op vier niveaus instelbaar. Het
snelheidsbereik loopt van 0,02 tot 55 km/h.
Die top haal je via het handgas of via het rijpedaal brandstofbesparend bij 1.700 toeren.
De wisseling tussen voor- en achteruit kan
links onder het stuur en via de rijhendel. Het
snelheidsverschil tussen beide richtingen is
instelbaar. Dat geldt ook voor de tempomaat,
de grenslastregeling en de memory voor het
motortoerental. Het gevoel van een vloeistofkoppeling zit ingebouwd in de Vario. Voor
panieksituaties is er nog steeds de koppeling.
(vervolg op pagina 53)

Transmissie en aftakas

++/o

Hef en hydrauliek

+/+

Onderhoud en kosten

+/–

Cabine en comfort

+/++

Met 9 procent oververmogen en 27 procent
constant vermogen heeft de viercilinder een
normaal karakter. Een sterk punt is dat minimaal 95 procent van het maximumvermogen
beschikbaar is tussen 1.500 en 2.100 toeren.
De motor is daardoor heel flexibel. De vierliter
Deutz is bij nominaal vermogen per kW zuiniger
dan bij het maximum. Dat zagen we nog niet
eerder.

Aan de achterzijde van de rijhendel zit een veiligheidspal voor de eerste keer wegrijden. Dat
moet je weten. Als je dat soort zaken eenmaal
weet, is het puik rijden met de traploze Vario.
De vierwielaandrijving en de differentieelsloten
(inclusief de automatische functies) werken
zoals je verwacht. De aftakas heeft standaard
540, 540 E en 1.000. Vierwielaandrijving en differentieelsloten kennen automatische functies.

Met 8.300 daN (zo’n 8,5 ton) bovenin en 8.000
daN onderin presteert de 516 gemiddeld ten
opzichte van zijn motorvermogen. Ten opzichte
van z’n eigen gewicht (6.360 kg inclusief fronthef) tilt de 516 veel. Een olie-opbrengst van
maximaal 88 liter/min aan de snelkoppelingen
is normaal voor deze klasse. Bij een tegendruk
van 170 bar is het hydraulisch vermogen het
hoogst met 24,1 kW.

In de dieseltank gaat 280 liter; in de AdBluetank 31 liter. De achteras heeft aparte reservoirs voor de eindvertragingen. Het niveau van
de hydrauliektank is op het dashboard af te
lezen. Er is een apart boekje met 176 pagina’s
met instructies voor het onderhoud. Daarvan
gaan de pagina’s 65 tot 138 over storingen en
oplossingen. In aanschaf is de Fendt peperduur. De onderdelenprijzen vallen mee.

De cabine is standaard half geveerd; het rijcomfort is goed. De in- en uitstap (alleen links)
zijn goed te doen. Wel zit de eerste trede met
58 cm vrij hoog. Een portier rechts is een optie.
Daarom moet de buitenspiegel rechts eigenlijk
standaard elektrisch verstelbaar zijn. Het
geluidsniveau is bijzonder laag, ook met het
dakluik open. Fendt zet hier nieuwe normen.
De voorruit loopt tot ver in het dak door.

Uiterst potente viercilinder

Pienter pookje

Hydraulisch veelzijdig

AdBlue en diesel

De stilste tot nu toe

De vierliter viercilinder Deutz levert via de
aftakas maximaal 116 kW. Hij heeft dus maar
35 cm3 nodig voor één kW. Zo’n extreme
waarde noteerden we nog niet eerder.

Via de multifunctionele hendel is de hydrauliek
via persoonlijke voorkeur aan te sturen . Ook
regel je er de rijsnelheid mee en stuur je er
het wendakkermanagement mee aan.

Drie dubbelwerkende ventielen zijn standaard;
dat aantal is uit te breiden tot vijf. De hydraulische topstang, power beyond en loadsensing zijn opties.

De tankdop zit linksvoor de cabine dus op de
goede plek, maar wel wat aan de hoge kant.
De AdBlue-dop is beter bereikbaar. Als optie
zijn beide doppen afsluitbaar.

De geluidsdruk is bijzonder laag. De 516 is
de stilste trekker in de test tot nu toe. Bij
volgas in de gesloten cabine noteerden we
63 dB(A). Met het dakluik open slechts 64 dB(A).

Verbruik per uur: 60% van gemiddeld
max. vermogen en max. koppel
(33,3 + 30,6) : 2 = x 60% à € 1,15
Per draaiuur
€ 22,08
AdBlue 5%
€ 0,48
Stalling en verzekering 2% van nieuwwaarde
Per draaiuur
€ 5,30
Reparaties: 2,5% van nieuwwaarde
Per draaiuur

€ 6,62

Periodieke onderhoudskosten:
filters, olie, koelvloeistof e.d.
Per draaiuur

€ 1,21

Totale kosten per draaiuur

€ 64,82
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Alle bedienelementen op rechterarmleuning
[1] Handgas voor de regeling van het motortoerental. Multifunctionele hendel [2] voor onder meer rijsnelheid, hydrauliekfuncties en wendakkermanagement. Bedienknop [3] in de vorm van een kleine joystick voor twee dubbelwerkende ventielen van de hydrauliek. Bedienpult [4] voor de hoogte
van de hef voor en achter, voor de snelbediening van de hef en voor het in- en uitschakelen van de aftakassen. Tiptoetsen [5] voor de twee snelheidstrajecten, voor de keuze rijpedaal of rijhendel en de neutraal. Draaiknop [6] voor instellen van het snelheidsbereik van het rijpedaal. Tiptoetsen [7] voor
oliefuncties, waaronder het ontgrendelen van de hydrauliek. Tiptoetsen [8] voor de vierwielaandrijving, de differentieelsloten en de voorasvering.
Tiptoetsen [9] voor de aftakaskeuze voor en/of achter en voor de toerentallen. Flippers [10] voor het bedienen van de dubbelwerkende ventielen.

^

Multifunctioneel bedienpult

E

Afmetingen en draaicirkel volgens LandbouwMechanisatie
[A] Maximale breedte: 253 cm
[C] Wielbasis: 2.560 mm
[B] Maximale hoogte: 303 cm
[D] Maximale lengte: 456 cm met fronthef

[E]

Draaicirkel 2WD: 11,60 m
Draaicirkel 4WD: 12,45 m

Snelheidsopbouw transmissie Fendt 516 Vario op 650/65R38 bij 2.115 omw./min

vooruit
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De Vario van de 516 heeft twee snelheidstrajecten. Die zijn onder belasting via een knopdruk te schakelen. Voorwaarts lopen die trajecten (enigszins
afhankelijk van de bandenmaat) van 0 tot 33 km/h voor het veldwerk en van 0 tot 55 km/h voor transport. Binnen die grenzen is de snelheid traploos
regelbaar. Dat kan zowel met de hand als met de voet. In het laatste geval brengt de motor (als de belasting dat toelaat) zijn toerental terug naar
1.700. Dat bespaart brandstof en houdt de geluidsdruk voor de omgeving laag.
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De hoogte en de snelbediening van de hef
voor en achter zitten handig bijeen, maar de
aftakasknopjes zijn minder goed vindbaar.

LandbouwMechanisatie november 2015

^

Voetenwerk
Dit kastje rechts voorin de cabine brengt de
voetbewegingen op het gas- annex rijpedaal
elektronisch over naar motor en transmissie.

^

Handrem tussen roosters
Vanuit de stoel is de handrem op de stuurconsole moeilijk te zien. Die rem werkt
pneumatisch. Met luchtdruk dus.
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De Vario 516 vergeleken met twee concurrenten

De achterzijde belicht
4

[1] Achterbanden 650/65R38. [2]
Buitenbediening voor hef, aftakas
en hydrauliek. Drie [3] dubbelwerkende ventielen. Stekkerdoos [4]
voor isobus. Snelkoppelingen [5]
voor power beyond en loadsensing.
Hefinrichting [6] met onderin 8.000
en bovenin 8.300 daN. Snelverstelwagentrekhaak [7] met 8 posities
over 30 cm. Aftakas [8] met 540, 540 E
en 1.000. Zware lat [9] met kieperknobbel. Een bodemvrijheid [10] van
44 cm.
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55 kg
per kW
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Fendt 516 Vario: testfeiten en technische info
Meetgegevens LandbouwMechanisatie

Technische gegevens opgave fabrikant

Aftakasvermogen maximaal
• met specifiek brandstofverbruik
Aftakasvermogen nominaal
• met specifiek brandstofverbruik
Draaimoment maximaal
• met specifiek verbruik
Koppelstijging (bij toerendaling)
Inhoud specifiek
Hydrauliekopbrengst maximaal
Oliedruk maximaal
Hydraulisch vermogen maximaal
Hefkracht maximaal
Geluidsniveau stationair/volgas
Gewicht
Gewichtsverdeling voor/achter
Bodemvrijheid
Banden voor/achter
Brutoprijs standaard excl. btw
Brutoprijs getest excl. btw

Motormerk en -type
Cilinderaantal en -inhoud
Vermogen maximaal
Vermogen nominaal
Draaimoment maximaal
Inhoud dieseltank
Transmissie
Aftakas
Hydrauliekopbrengst pomp
Oliedruk maximaal
Hydrauliekventielen
Hefkracht
Transmissie- en achterbrug-olie
Hydrauliekolie
Motorolie
Toelaatbaar gewicht v/a/totaal
Onderdelenprijzen excl. btw

115,9 kW bij 1.800 toeren
243 g/kWh
106,6 kW bij 2.115 toeren
235 g/kWh
651 Nm bij 1.550 toeren
236 g/kWh
37% (27%)
35 cm3/kW
88 liter/min vanaf 2.000 toeren
203 bar
24,1 kW (85 l/min bij 170 bar)
8.300 daN op 80 cm hoogte
56 / 63 dB(A)
6.360 kg incl. fronthef
41/59% incl. fronthef
44 cm
540/65R28 650/65R38
151.808 euro
189.116 euro
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De vermogens- en de koppelcurve van de viercilinder vallen op doordat ze beide relatief vlak zijn. Een groot deel van zowel het maximumvermogen
als het -koppel zijn over een groot toerengebied beschikbaar. Daarnaast is de vierliter Deutz ook nog eens bijzonder zuinig.
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76 kg
per kW

Fendt 516 Vario

Valtra T 154 Active

John Deere 6150R

Motor Deutz viercilinder 4,0 liter
Vermogen max. PTO 115.9 kW 1.800 tpm
• bij verbruik 243 g/kWh
Koppel max. PTO 651 Nm 1.550 tpm
• bij verbruik 236 g/kWh
Transmissie cvt
Aftakas 540, 540 E, 1.000
Gewicht 6.360 kg incl. fronthef
Prijs getest excl. btw 189.116 euro

Motor Agco zescilinder 6,6 liter
Vermogen max. PTO 122,9 kW 1.950 tpm
• bij verbruik 244 g/kWh
Koppel max. PTO 705 Nm 1.450 tpm
• bij verbruik 252 g/kWh
Transmissie 20+20 of 30+30, 5-traps PS
Aftakas 540, 1000 met 540 E of 1.000 E
Gewicht 7.770 kg zonder ballast
Prijs getest excl. btw 131.340 euro

Motor John Deere zescilinder 6,8 liter
Vermogen max. PTO 109,6 kW 1.900 tpm
• bij verbruik 257 g/kWh
Koppel max. PTO 662 Nm 1.450 tpm
• bij verbruik 249 gWh
Transmissie cvt
Aftakas 540, 540 E, 1.000
Gewicht 8.280 kg incl. 800 kg frontballast
Prijs getest excl. btw 141.555 euro

Gegevens LandbouwMechanistie-trekkertest 11/2015

Gegevens LandbouwMechanistie-trekkertest 09/2015

Gegevens LandbouwMechanistie-trekkertest 04/2015

(vervolg van pagina 48)

De rempedalen zijn qua formaat wat aan de
krappe kant, maar wel met de voet te koppelen
en te ontkoppelen. Zo hoort dat. Net zoals een
stuurwiel dat met één voetbeweging in twee
richtingen verstelbaar is. De stuurrust in de
middenstand kan wel beter en het aantal
omwentelingen (bijna vijf) mag wel minder. Bij
de Profi Plus is dat per knopdruk te reduceren
tot één omwenteling.

Aftakas, hef en hydrauliek

400

35
Brandstofverbruik, l/h

700

Vermogen, kW

140

Deutz TCD 4.1 L04 4V
vier, 4.038 cm3
120 kW (163 pk) volgens ECE R24
114 kW (155 pk) bij 2.100 toeren
687 Nm bij 1.450 Nm
280 liter, Adblue 31 liter
cvt Vario, traploos 0-55 km/h
540, 540 E, 1.000
110 liter/min (of 160 l/min)
200 bar
standaard 3 DW, elektronisch
7.780 daN; fronthef 3.420 daN
35 liter / 2x 10 liter
69 liter
10 liter
4.800 kg / 7.500 kg / 10.500 kg
tankdop € 23, rechterbuitenspiegel
€ 72, voorspatbord € 112, achterlicht € 23,
koplamp € 153, achterruit € 235, lpc € 275

63 kg
per kW

De ruimte voor de handen om de aftakas houdt
niet over. Gelukkig ligt hij niet al te diep en
zijn de spiebanen in de lengte afgeschuind. Dat
helpt ook. Met de beveiliging bij het inschakelen (2 keer drukken bij stilstaand en 1 keer bij
rijden) is Fendt bijna doorgeslagen. Het veiligheidsdenken bij de buitenbediening van de hef
is daarentegen prima geslaagd. Handig is ook
de digitale hoogteaanduiding van de vanghaken voor en achter. De bediening van de hef
wijst zich in grote lijnen vanzelf, maar een nulstand op de snelbediening zou desondanks
handig (en veilig) zijn. De verstelmogelijkheden van het ijzer zijn voldoende praktisch.
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Van de standaard drie ventielen via de flippers
op de armleuning zijn er ook twee te bedienen
via de rijhendel. Die keuze én die voor dubbelof enkelwerkend moet je via het beeldscherm

De kwaliteit van
de 516 is hoog;
daar hangt een
pittige prijs aan.
maken. Dat geldt ook voor de doorstroming
en de tijdsinstelling. Uiteraard is de 516 Vario
voorzien van wendakkermanagement. De
snelkoppelingen zijn goed gecodeerd. De rode
zijn ook te bedienen via het spatbord. Het
groene ventiel heeft ook snelkoppelingen aan
de voorzijde. Aan het aparte hydrauliekoliereservoir van 69 liter is 55 liter te onttrekken
voor extern gebruik. Dat is veel. De lekolie
vangt Fendt op in de as die de beide hefarmen
verbindt; een bijzondere constructie.
Om de zijpanelen van de motorkap te kunnen

verwijderen moet je erom denken dat je vooraf
de voorwielen schuin zet. De peilstok van de
motorolie pak je gelukkig zonder die truc,
maar voor het bijvullen van olie en voor het
luchtfilter is hij wel weer nodig. De koelers zijn
door de ver openende motorkap goed te reinigen.
Met zijn lengte van slechts 456 cm (met de armen
van de fronthef opgeklapt) is de 516 opvallend
kort gezien zijn vermogen.

Conclusie
Voor de chauffeur die voor het eerst op een
Fendt stapt is het een trekker met veel
gebruiksaanwijzingen. In het instructieboek zit
een vel met 50 punten waaraan de dealer aandacht moet besteden. Om de trekker te doorgronden moet je er echt even voor gaan zitten.
Maar dan heb je ook wat. Het niveau van elektronisch vernuft is hoog. Ook kwalitatief is de
516 een topproduct. Dat merk je aan het lage
verbruik, aan de lage geluidsdruk en aan de
wijze waarop de trekker in elkaar zit. Daar betaal
je fors voor. Standaard zit de 516 op bijna
152.000 exclusief btw. In de versie zoals wij hem
testten is dat 189 mille. Daar gaat dan 7.650 euro
aan ‘MyFendt-korting’ af, maar het blijft (bruto)
heel veel geld. ◀
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